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־ מסיגריות נהנים מעשנים ־עדן  על האחרות. לכל מעל ׳
 מאיכות מעודנים טבק מעלי המופק המשובח טעמן שום

־ סיגריות של עשונן מעולה. ן ד ע  וחלק קל הוא •
 המיוחדת המסננת הסיח חלקן. מנת יהיו והנאה סיפוק

• של ן עד ׳  סיגריות העשן. את ומטהרת מצננת ־
* ן ד ע  חן — פילטר עם כישראל הראשונות חיו •

ביותר. המשובחות עריץ
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נג=נןונג1ה
 אליהן הרבות הארצות מתוך שלוש רק הן

 של החח מינויי שבוע מדי נשלחים
הישראלי, החדשות שבועון הזה״, ״העולם

 המוסר במדינה, ביותר הנקרא העתון
 כל על ומלא נאמן דו״ח בניכר לישראלי

החדשות. שטחי בכל בארץ, הנעשה

יאשוכדז עזרה
עד, ס  אופנוע הקיבוץ חברי מצאו וי

מי מחוסר־הכרה, מוטל כשנהגו !■•הפור
 אחרי גילו בסעד, הרופא אל להעבירו הרו

 כי הפצוע, של פניו את ניקתה שהחובשת
בעצמו. הקיבוץ רופא אלא זד■ יהה לא

★ ★ ★

נשית תות ילדת
ע, ך* ב ש ר״ א ב  32 בת אשד. כה החל ב
עצ על שפכה לדעת, עצמה את לאבד ^
 דעתה את שינתה אותו, והציתה ספירט מה

 את לכבות הצליחה לבעור, שהחלה אחת
האש.

★ ★ ★

ארוכים גייס
 אלמוני אחת המשטרה רדפה לונדץ, ך*

 חנות של חלון־ראווה שמשת ששבר •>4
 מזרועותיו אחת כל כשתחת נמלט לרדיו,

להדביקו. הצליחה לא רדיו, מכשיר
★ ★ ★

לגנב! קוראת פירצה
 שבצאתה צעירה התלוננה תל״אכים, ך*

 עמוק, מחשוף בעלת בשמלה לרחוב ■4
בגופה. מגונה מעשה צעיר ביצע

★ ★ ★
כאפיטליממית סטיה

 ה־ חברי בין תיגרר, פרצה רחוכות, ן•
תנו אנשי לבין הקומוניסטית מפלגה ■4
 בלכתם שרו שהאחרונים אחת החירות, עת

ה לפי בננה קאליפסו מנגינת את ברחוב
 לאכול מת מת, למה מת, ״סטאלין מילים:
בגנה.״

★ ★ ★
צוהלים גלים

ב, ך* בי א ל׳ אלו־ אות המאזין הבחין ת
הב־ צה״ל גלי שקריינית לאחר כי ני

פרצה התוכנית שידור התחלת על תזה
ב השידור לשירות צילצל קולני, בצחוק
 כי נענה הצחוק, פשר את לברר בקשה

מקצועי. סוד זהו
★ ★ ★

וניזכר גיפרר
 הסתדרות שבטאון אחת תל״אבים, *1
 חגיגי גליון הוציא שורות, הפקידים, *4

איחולי האחות בעמוד פירסם בו מייחד
הח קתקטורות, בצורת לפקידים ראש־השנה

הפקי הסתדרות של הביקורת ועדת תמה
 ציור שחור בצבע מחקה הגליון, את דים

ב פקיד, ברכי על יושבת מזכירה שהראה
הוצי בכיר,״ פקיד ״לכל האיחול: תוספת

ה המשטח כשמעל לשוק הגליון את אה
 לניי איחולים — פקיד ״לכל הברכה, שחור

בקשתו.״
★ ★ ★

כאימה טמיר,
ב, ך* בי א ל״  לשאול אלמוני הבטיח ת

 לטחינת* רשיון עבות להשיג אזרחי *1
 ש־ לירות, מאה של הלוואה תמורת קפה,
 נעלם אמו, לקבורת לאלמוני דרושה היתר,

הכסף. עם יחד
★ ★ ★

גמזית הפליה כלי
•  ה־ הכספים ועדת הגישה ירושלים, ך

 הצעת־חוק, העיריה לאישור עירונית ■1
רש להחזיק חייב בעל־חי כל ״יהיר, לפיד,

 העיריה.״ מטעם מיוחד יון
★

משקלות העלמת
 המשקלות שמרים אחרי תלי׳אכים, ך*

 התאמץ מארצות־הבתת ברגר יצחק ■1
אל גנבו הפס, בית באולם משקלות להרים
ההופעה. אחרי המשקלות כל את מונים

★ ★ ★
טיפים ומזזשים לחופה

ה אמיתי רך־הדין ע נכנם תל״אבים, ף*
• ל מתחת אל הממשלה בשירות עובד !

 את ישבר לארוסתו הטבעת את ענד חופה,
 להקריא החל שהרב ברגע התעלף הכוס,

הכתובה. אח
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